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أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
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 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي بشــكل طفيــف 

خالل تعامالت هذا األسبوع في السوق املوازية، مقارنة بمستوياتها املسجلة 

فــي األســبوع الســابق، حيــث بلــغ مقابــل الــدوالر األمريكــي باملتوســط مســتوى 

466 ليرة سورية للدوالر بالنسبة للشراء، ومستوى 472 ليرة سورية للمبيع.

 ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى اســتمرار الطلــب الداخلــي علــى الــدوالر األمريكــي 

تمويــل  احتياجــات  لتأميــن  وذلــك  بيــروت  وفــي ســوق  املحليــة  الســوق  فــي 

املســتوردات لبعــض الســلع األساســية كمــادة القمــح واملحروقــات، كمــا 

تتعــرض الليــرة لضغــط إضافــي نتيجــة زيــادة الطلــب علــى الــدوالر األمريكــي 

فــي املناطــق الشــمالية بســبب التوتــرات األمنيــة املتزايــدة فــي إدلــب واملناطــق 

الشــمالية للبــالد نتيجــة التوتــر األمنــي بيــن تركيــا واألكــراد، ومــن املتوقــع 

 علــى 
ً
اســتمرار هــذه الحالــة علــى املــدى املنظــور، األمــر الــذي ســوف يؤثــر ســلبا

حجــم الحــواالت الــواردة مــن الخــارج بالقطــع األجنبــي )للمصــرف املركــزي( 

نتيجة هروب جزء منها إلى الســوق املوازية بســبب فارق الســعر املهم مقارنة 

الرســمية. بالســوق 

أمــا فــي الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال مصــرف 

فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل   
ً
ســورية املركــزي مســتمرا

الــدوالر األمريكــي عنــد مســتوى 436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، 

وكذلــك ســعر شــراء الــدوالر األمريكــي لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة 

مــن الخــارج بالليــرات الســورية عنــد مســتوى 434 ليــرة ســورية، وســعر صــرف 

الــدوالر األمريكــي بموجــب النشــرة الرســمية عنــد  الليــرة الســورية مقابــل 

مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 ليــرة ســورية للشــراء.

الشكل البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق املوازيــة 

خــالل تعامــالت هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتوى ســعر الليــرة الســورية 

 ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي 
ً
قليــال

نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 536 ليــرة ســورية املســجل فــي نهايــة 

األسبوع السابق، وبما نسبته 0.19 %. بينما تحسنت الليرة السورية أمام 

اليــورو فــي الســوق الرســمية بمــا نســبته 0.61 %، لينخفــض زوج )اليــورو/

ليرة ســورية( إلى مســتوى 494.38 ليرة ســورية في نهاية هذا األســبوع مقابل 

مســتوى 497.41  ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية

انخفــض مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( بمقــدار 65.87 

نقطــة وبمــا نســبته 1.04% علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

6,277.20 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,343.07 

نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع انخفــاض قيمــة 

التداوالت األســبوعية املســجلة خالل هذا األســبوع باملقارنة مع مســتواها 

فــي األســبوع الســابق بمــا نســبته 22.6% لتصــل إلــى 318.82 مليــون ليــرة 

ســورية مقابل 412 مليون ليرة ســورية خالل األســبوع الســابق، باإلضافة 

إلــى انخفــاض حجــم التــداول بنســبة 34.4%، ليصــل إلــى 361,850 ســهم 

 
ً
خــالل هــذا األســبوع مقابــل 551,847  ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

علــى 341 صفقــة، ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثالثــة أســهم مــن حيــث 

النشــاط بحجــم التــداول، واالرتفــاع واالنخفــاض باألســعار خــالل تعامــالت 

هــذا  األســبوع.
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يبين الجدول التالي أعلى ثالثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خالل تعامالت هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

- 16.01الشركة السورية الكويتية للتأمين4.35العقيلة للتأمين التكافلي 41.92 %بنك سورية الدولي اإلسالمي

- 5.37بنك سورية الدولي اإلسالمي1.83بنك الشام 27.83 %بنك بيمو السعودي الفرن�سي

- 1.92بنك سورية والخليج0.72بنك قطر الوطني سورية10.47 %العقيلة للتأمين التكافلي 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 
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3. متفرقات اقتصادية محلية

• كشــف املديــر العــام للشــركة الســورية لتخزيــن وتوزيــع املــواد البتروليــة 
)محروقــات( أن وزارة النفــط تســتورد مــا يقــارب 90 % مــن حاجاتنــا مــن 

النفــط الخــام واملكــرر، علــى حيــن إن مخزونهــا ال يغطــي ســوى 10 % مــن 

 مــن 
ً
احتياجــات الســوق الســورية. وأشــار إلــى أن إنتــاج وزارة النفــط حاليــا

املشــتقات النفطيــة ال يغطــي حاجــة الســوق، حيــث كان إنتــاج الــوزارة قبــل 

 
ً
 ووصــل خــالل األزمــة أللفــي برميــل، وحاليــا

ً
األزمــة 350 ألــف برميــل يوميــا

 .
ً
مــع زيــادة املناطــق املحــررة وصــل إنتــاج الــوزارة إلــى 23 ألــف برميــل يوميــا

 مــع إيــران، ويتــم اســتيراد 
ً
 ائتمانيــا

ً
كمــا لفــت إلــى أن لــدى وزارة النفــط خطــا

 إلــى ســورية، كل ناقلــة تحمــل 
ً
النفــط منهــا عبــر ناقلتــي نفــط تصــالن شــهريا

مليــون برميــل يتــم تكريرهــا فــي مصافــي التكريــر، كمــا يتــم اســتيراد النفــط فــي 

حال النقص في مخازين الوزارة من خالل تعاقد مكتب تســويق النفط مع 

شــركات خاصــة تقــوم باســتيراد مــازوت وبنزيــن مكــرر.

بينــت مصــادر وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك أن مديريــة   •
الشركات حققت واردات لخزينة الدولة قاربت761 مليون ليرة سورية منذ 

بدايــة العــام وحتــى نهايــة الربــع الثالــث 2018، وقــد بلــغ عــدد شــركات األمــوال 

التــي تــم تأسيســها )التصديــق علــى أنظمتهــا األساســية( خــالل نفــس الفتــرة 

513 شــركة، أمــا فيمــا يتعلــق بــواردات مديريــة حمايــة امللكيــة الصناعيــة 

الدولــي للعالمــات  التســجيل  والتجاريــة فقــد كشــفت املصــادر أن دائــرة 

التجارية للشركات األجنبية التي تقوم بتسجيل عالماتها التجارة في سورية 

بلغــت وارداتهــا 1.345مليــون دوالر أمريكــي، كمــا بلغــت إيــرادات املديريــة مــن 

التســجيل الداخلــي للعالمــات التجاريــة 924 مليــون ليــرة ســورية.

• نفــت إدارة املصــرف الزراعــي التعاونــي توقــف عمليــات التمويــل الخاصــة 
بالنشــاطات واملشــاريع الزراعيــة بعــد إعــادة اســتئنافها منــذ ثالثــة أشــهر، 

حيــث باشــر املصــرف فــي تنفيــذ الخطــة التســليفية املوضوعــة خــالل شــهر 

تموز املا�ضي، وأن عدد املشاريع املمولة في هذه الخطة شهد زيادة ملحوظة 

عــن نظيرتهــا فــي األعــوام الســابقة، ومــن جانبــه مديــر اإلقــراض فــي املصــرف 

الزراعــي أوضــح أنــه تــم صــرف 2.5  مليــار ليــرة ســورية مــن أصــل الخطــة 

التســليفية للموســم الحالــي والبالغــة 20 مليــار ليــرة ســورية، وأن التأخيــر فــي 

صــرف التمويــل جــاء نتيجــة تأخــر اســتئناف عمليــات التمويــل والتــي بــدأت 

 أن تــزداد عمليــات التمويــل 
ً
منــذ الشــهر الســابع مــن العــام الحالــي، متوقعــا

خــالل الشــهرين القادميــن  لتصــل لنحــو 15 مليــار ليــرة ســورية.

الشــؤون  وبيــن وزارة  بينــه  املوقعــة  االتفاقيــة  الزراعــي  املصــرف  أقــر   •
 فــي املجتمــع 

ً
االجتماعيــة والعمــل املتمحــورة حــول تمكيــن الفئــة األشــد فقــرا

بقــروض ميســرة وبســقف يصــل ملليونــي ليــرة للقــرض الواحــد بمــا يتناســب 

مــع طبيعــة املشــروع، وبيــن مديــر عــام املصــرف أن االتفاقيــة تنــص علــى 

تمويــل األشــخاص الذيــن يتــم ترشــيحهم مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة 

مــن خــالل الصنــدوق الوطنــي للمعونــة االجتماعيــة للحصــول علــى قــروض 

بفائدة مدعومة بنســبة 4 %، إذا تم التزام املســتفيد بالتســديد ضمن فترة 

القــرض.  اســتحقاق 

كمــا بيــن مديــر عــام الصنــدوق الوطنــي للمعونــة االجتماعيــة أن الفائــدة 

، إذ يتحمل الصندوق %4 
ً
املترتبة على هذه القروض تقارب الـ10 % سنويا

منهــا كنــوع مــن الدعــم االجتماعــي، فيمــا يتحمــل املســتفيد مــن هــذا القــرض 

 إياهــا فائــدة مناســبة إذا مــا قورنــت بالفوائــد 
ً
مــا نســبته 6 % فقــط، معتبــرا

املطبقــة علــى مثــل هــذه القــروض فــي باقــي املصــارف التــي قــد تصــل نســبة 

البعــض منهــا إلــى 20 %..

وأوضح أن آلية منح القرض تتم على دفعتين، إذ يتم صرف الدفعة األولى 

التــي تبلــغ 50 % مــن قيمــة القــرض بعــد التأكــد مــن جاهزيــة مــكان املشــروع، 

علــى أن تصــرف الدفعــة الثانيــة بعــد التأكــد مــن وجــود التجهيــزات واملعــدات 

 أن مــدة القــرض مــن 3 إلــى 4 ســنوات وتســترد علــى 
ً
الالزمــة للمشــروع، مبينــا

أقســاط ربــع ســنوية، باإلضافــة إلــى فتــرة ســماح مدتهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

صــرف الدفعــة األولــى مــن القــرض.

بلــغ إجمالــي الربــح التشــغيلي الــذي حققتــه شــركات التأميــن الخاصــة   •
قــي كافــة فــروع التأميــن فــي النصــف األول مــن هــذا العــام 787 مليــون ليــرة 

سورية بانخفاض عن العام السابق بنحو 11 %. وبحسب التقرير الخاص 

بشــركات التأميــن للنصــف األول مــن العــام الجــاري 2018، الــذي أصدرتــه 

هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن، فقــد حقــق فــرع تأميــن الســيارات اإللزامــي 

الحصــة األكبــر مــن الربــح التشــغيلي بمقــدار 598 مليــون ليــرة ســورية، بنمــو 

بلغــت نســبته 25 % مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام املا�ضــي، تــاله فــرع تأميــن 

الســيارات الشــامل بنحو 339 مليون ليرة ســورية  ثم فرع تأمين النقل بربح 

تشــغيلي 94 مليــون ليــرة ســورية بانخفــاض مــا نســبته 22 %، وبعــده فــرع 

تأميــن الحــوادث العامــة بربــح 76 مليــون ليــرة ســورية ، ففــرع تأميــن الحريــق 

بربــح 63 مليــون ليــرة ســورية وتأمينــات الحيــاة بربــح 47 مليــون ليــرة ســورية. 

بينمــا حقــق فــرع التأميــن الصحــي خســارة تشــغيلية بنحــو 453 مليــون ليــرة 

وبانخفــاض عــن العــام املا�ضــي بنســبة 52 %.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع1 تشرين الثاني 272018 تشرين األول 2018السلعة

5.97 %335,000355,000الحديد طن /ليرة سورية

0.0 %50,00050,000اإلسمنت طن /ليرة سورية

0.0 %15,90015,900الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %400400رز إيطالي قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %325325رز  السورية للتجارة  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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1-  أخبار  اقتصادية

•  تونس
أبقــى البنــك املركــزي التون�ضــي علــى ســعر الفائــدة الرئي�ضــي دون تغييــر 

عنــد 6.75 %، بعــد شــهر مــن حــث صنــدوق النقــد الدولــي للبنــك علــى 

زيادة تكاليف االقتراض لكبح معدل التضخم الكبير، ويتوقع البنك 

أن يبلــغ التضخــم 7.8 % هــذا العــام وأن ينخفــض إلــى 7 % فــي العــام 

 بــأن البنــك املركــزي التون�ضــي قــد رفــع أســعار الفائــدة 
ً
القــادم، علمــا

بمقــدار مئــة نقطــة أســاس فــي حزيــران /يونيــو 2018، وهــي الزيــادة 

الثانيــة فــي ثالثــة أشــهر. 

وفــي ســياق آخــر بّيــن البنــك املركــزي التون�ضــي  أن احتياطــي تونــس 

مــن النقــد األجنبــي ارتفــع إلــى 13.28 مليــار دينــار )4.61 مليــار دوالر 

 مــن الــواردات، بعــد أن باعــت 
ً
أمريكــي(، بمــا يعــادل تغطيــة 83 يومــا

األســبوع املا�ضــي ســندات بقيمــة 500 مليــون يــورو )565.60 مليــون 

دوالرأمريكــي(.

• الجزائر
كشفت أرقام رسمية أن معدل التضخم السنوي في الجزائر انخفض 

في أيلول /سبتمبر 2018 إلى 4.7 % من 4.8 % في الشهر السابق، بعد 

تراجع طفيف في أسعار بعض املواد الغذائية.

ووفقــا لألرقــام التــي نشــرها الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات انخفــض 

مؤشــر أســعار املســتهلكين في ســبتمبر أيلول 0.3 % على أســاس شــهري، 

وتراجعــت أســعار الدواجــن بنســبة 11.1 % فيمــا انخفضــت أســعار 

الخضــروات بنســبة 5.8 % فــي أيلــول /ســبتمبر 2018. بينمــا ارتفعــت 

أســعار الســلع املصنعــة بنســبة 0.6 %.

•  فلسطين
 نســبته 0.10 % 

ً
ســجل الرقــم القيا�ضــي العــام ألســعار املنتــج ارتفاعــا

خــالل شــهر أيلــول 2018 مقارنــة مــع شــهر آب 2018، حيــث بلــغ الرقــم 

القيا�ضــي العــام 105.03 خــالل شــهر أيلــول 2018 مقارنــة بـــ 104.92 

خالل شهر آب 2018، كما سجل الرقم القيا�ضي ألسعار املنتج للسلع 

 نســبته 0.30 %، حيــث بلــغ الرقــم 
ً
املصــدرة مــن اإلنتــاج املحلــي ارتفاعــا

القيا�ضــي ألســعار املنتــج للســلع املصــدرة مــن اإلنتــاج املحلــي 100.30 

خــالل شــهر أيلــول 2018 مقارنــة بـــ 100.00 خــالل شــهر آب 2018. 

 
ً
أمــا بالنســبة للرقــم القيا�ضــي ألســعار املنتــج للســلع املســتهلكة محليــا

 بلغــت نســبته 
ً
 طفيفــا

ً
 ارتفاعــا

ً
مــن اإلنتــاج املحلــي، فقــد ســجل أيضــا

0.08%، حيــث بلــغ الرقــم القيا�ضــي ألســعار املنتــج للســلع املســتهلكة 

 105.57 خالل شــهر أيلول 2018 مقارنة بـ105.48 خالل شــهر 
ً
محليا

آب 2018 )شــهر األســاس كانــون أول 2015 = 100(.

•  مصر
أعلــن وزيــر املاليــة املصــري عــن نجــاح الحكومــة والســلطات املصرية في 

الوصــول إلــى اتفــاق علــى مســتوى الخبــراء مــع صنــدوق النقــد الدولــى، 

وهو ما يعني انتهاء جولة مفاوضات املراجعة الرابعة لبرنامج اإلصالح 

االقتصادي الوطني املصري املدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح، 

 نجــاح هــذه الجولــة مــن املفاوضــات هــو التأكيــد علــى قــوة 
ً
معتبــرا

االقتصاد املصري واستمرار وتيرة اإلصالحات على الرغم من تقلبات 

، وســيتيح ذلــك االتفــاق قيــام خبــراء 
ً
أوضــاع االقتصــاد العالمــى مؤخــرا

صنــدوق النقــد بعــرض نتائــج املراجعــة علــى مجلــس إدارة الصنــدوق 

 لصــرف الشــريحة الخامســة مــن قــرض 
ً
فــي ديســمبر املقبــل تمهيــدا

الصنــدوق بقيمــة 2 مليــار دوالر أمريكــي. 

وأوضــح الوزيــر أن املراجعــة الرابعــة مــع الصنــدوق تضمنــت قيام فريق 

عمــل وزارة املاليــة والبنــك املركــزي بعــرض تطــورات تنفيــذ برنامــج 

اإلصــالح االقتصــاد الوطنــي املصــري، وأثــر ذلــك علــى تحســن كافــة 

املؤشــرات االقتصاديــة والنقديــة واملاليــة لجمهوريــة مصــر العربيــة، 

وأهمها ارتفاع معدالت النمو لتحقق 5.3 % في 2018/2017 وهو أعلى 

معــدل نمــو يتحقــق لــدول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 

كمــا تزامــن ذلــك مــع انخفــاض معــدالت البطالــة لتصــل إلــى 9.8% فــي 

يونيــو 2018 وهــو أقــل معــدل يتحقــق منــذ عــام 2010، ممــا يؤكــد قــدرة 

االقتصــاد املصــري علــي معــاودة خلــق فــرص عمــل كافيــة للشــباب. 

أشــادوا  الدولــي  النقــد  صنــدوق  خبــراء  أن  إلــى  املاليــة  وزيــر  وأشــار 

وأهمهــا  واملديونيــة،  العامــة  املاليــة  مؤشــرات  فــي  الكبيــر  بالتحســن 

التخلــص مــن العجــز األولــي باملوازنــة العامــة فــي 2018/2017 وخفــض 

العجــز الكلــي مــن 10.9  % إلــى 9.8  %، وهــو األمــر الــذي يحــدث ألول 

مــرة منــذ أكثــر مــن 15 عــام، باإلضافــة إلــى انخفــاض نســبة ديــن أجهــزة 

املوازنــة العامــة ليصــل إلــى 98 % مــن الناتــج املحلــي فــي حزيــران /يونيــو 

2018 مقابــل 108 % مــن الناتــج فــي حزيــران /يونيــو العــام الســابق.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 10/28 - 2018/11/2

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 2.95 %2,724.832,805.22مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.71 %12,980.9613,202.32مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.86 %5,217.795,262.86مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.47 %4,897.574,920.67مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.45 %524.83527.19مؤشر القدس

)TASI(  0.98 %7,802.657,879.37املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.23- %1,970.801,966.31املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.73 %7,347.537,400.93مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.29- %11,028.0710,885.51مؤشربورصة املغرب



11

العدد /43/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy



12

1-  أخبار  اقتصادية

• منطقة اليورو

قــدر مكتــب اإلحصــاءات التابــع لالتحــاد األوروبــي )يوروســتات( معــدل 

تضخــم أســعار املســتهلكين فــي دول منطقــة اليــورو البالــغ عددهــا 19 

دولــة بنســبة 2.2 % علــى أســاس ســنوي خــالل تشــرين األول /أكتوبــر 

2018 بعــد أن ســجل مــا نســبته 2.1 % فــي أيلــول /ســبتمبر 2018، حيــث 

ارتفعــت أســعار الطاقــة بنســبة 10.6 % علــى أســاس ســنوي فــي تشــرين 

األول /أكتوبــر 2018، بينمــا زادت أســعار األغذيــة غيــر املصنعــة بنســبة 

2.1 %، أمــا بالنســبة ملعــدل التضخــم األسا�ضــي فقدبلــغ 1.3 % علــى 

أســاس ســنوي خــالل خــالل تشــرين األول /أكتوبــر 2018 مقارنــة بـــ 1.1 

% املســجل فــي أيلــول /ســبتمبر 2018. 

وفــي ســياق منفصــل، بلــغ معــدل البطالــة فــي منطقــة اليــورو خــالل أيلــول 

/ســبتمبر اســتقر 2018 مــا نســبته 8.1 % مــن قــوة العمــل، حيــث وصــل 

 و153 ألــف شــخص بزيــادة 
ً
عــدد العاطليــن عــن العمــل إلــى 13 مليونــا

طفيفــة عــن 13 مليونــا و151 ألــف شــخص عــدد العاطليــن عــن العمــل 

• تركيــا

العجــز  أن  الترـكـي  اإلحصــاء  معهــد  عــن  الصــادرة  البيانــات  أظهــرت 

التجاري لتركيا تقلص بنسبة 77.1 % ليصل مستواه إلى 1.869 مليار 

دوالر  أمريكــي خــالل شــهر أيلــول /ســبتمبر 2018، وأظهــرت البيانــات أن 

إجمالي الواردات تراجعت بنسبة 18.3 % في أيلول /سبتمبر ، بينما زاد 

إجمالــي الصــادرات بنســبة 22.4 %.

املسجل في شهر آب /أغسطس 2018.

• منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو(

أعلنت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( أن أسعار الغذاء 

العاملية تراجعت بنسبة 0.9 % خالل شهر تشرين األول /أكتوبر 2018 

مقارنــة مــع الشــهر الســابق، وهــو مــا يرجــع إلــى انخفــاض أســعار اللحــوم 

ومنتجــات األلبــان والزيــوت، وبلــغ متوســط مؤشــر املنظمــة ألســعار 

الغــذاء، والــذي يقيــس التغيــرات الشــهرية لســلة مــن الحبــوب والزيــوت 

النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر، 163.5 نقطة خالل شهر 

تشرين األول /أكتوبر 2018، مقارنة مع 164.9 نقطة القراءة املسجلة 

بعــد تعديــل طفيــف فــي شــهر أيلــول /ســبتمبر 2018 . 

وأكدت املنظمة أنه من املتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 

إلــى 2.601 مليــار طــن، بارتفــاع نحــو عشــرة مالييــن طــن عــن التوقعــات 

الســابقة الصــادرة فــي تشــرين األول /أكتوبــر، لكنــه ســيظل منخفضــا 

بمقــدار 57 مليــون طــن أو 2.1  %عــن اإلنتــاج القيا�ضــي املســجل فــي 

2017، وتتوقــع املنظمــة أن يصــل إنتــاج القمــح العالمــي فــي العــام الحالــي 

إلــى 728 مليــون طــن، بانخفــاض 4.3  % عــن العــام املا�ضــي.

• إيران

انخفضت واردات الصين من النفط الخام اإليراني في أيلول /ســبتمبر 

 مقارنــة مــع  الشــهر ذاتــه مــن العــام 2017، األمــر 
ً
 كبيــرا

ً
2018 انخفاضــا

الــذي يحمــل معــه داللــة علــى أن الصيــن تكبــح مشــترياتها مــن الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية مع تأهب واشنطن إلعادة فرض عقوبات على قطاع 

النفــط اإليرانــي، حيــث أظهــرت بيانــات مــن اإلدارة العامــة للجمــارك 

الصينيــة أن شــحنات النفــط مــن إيــران بلغــت 2.13 مليــون طــن ،)518 

(، فــي أيلــول /ســبتمبر 2018 بانخفــاض نســبته 
ً
ألفــا و300 برميــل يوميــا

34 % مقارنــة مــع 3.22 مليــون طــن فــي أيلــول /ســبتمبر مــن العــام 2017، 

وكذلــك األمــر بالنســبة لــواردات اليابــان النفطيــة مــن إيــران انخفضــت 

 بنسبة 31 % على أساس سنوي في أيلول /سبتمبر 2018 إلى 148 
ً
أيضا

 للبيانات الشهرية الصادرة عن 
ً
 في اليوم، وذلك وفقا

ً
ألفا و775 برميال

وزارة االقتصــاد والتجــارة والصناعــة اليابانيــة . 

مــن جهتــه صــرح صنــدوق النقــد الدولــي أنــه يجــب علــى  إيــران أن تنفــذ 

سياســات لحمايــة اســتقرار اقتصادهــا الكلــي فــي مواجهــة إعــادة فــرض 

عقوبــات أميركيــة ســتخفض النمــو االقتصــادي بعــد تقليــص صــادرات 

النفــط، كمــا صــرح املتحــدث باســم صنــدوق النقــد أن الصنــدوق يحــث 

 علــى تعزيــز أطــر العمــل ملكافحــة عمليــات غســل األمــوال 
ً
إيــران أيضــا

وتمويــل اإلرهــاب بحيــث تتقيــد باملعاييــر الدوليــة بحلــول شــباط /فبرايــر 

.2019

• روسيا

قــرر مجلــس إدارة البنــك املركــزي الرو�ضــي خــالل اجتمــاع مجلــس إدارتــه 

األخير اإلبقاء على الفائدة األساس عند مستواها الحالي البالغ 7.5 %، 

وجاء القرار بعد أن كان املركزي الرو�ضي قد قرر خالل اجتماعه في 14 

أيلــول /ســبتمبر رفــع ســعر الفائــدة مــن 7.25 % إلــى 7.5 % للمــرة األولــى 

منذ نهاية 2014، حيث جاء في بيان صدر عن املركزي الرو�ضي بين فيه 

 ،
ً
أن املجلس قرر اإلبقاء على ســعر الفائدة الرئي�ضــي عند 7.5 % ســنويا

 هذه الخطوة لالستقرار في السوق املالية املحلية منذ االجتماع 
ً
مرجعا

الســابق ملجلــس اإلدارة.
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العدد /43/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع2 تشرين الثاني 292018 تشرين األول 2018املؤشر

S&p50024,442.9225,267.78% 3.37

Dow Jones2,641.252,723.06% 3.10

NASDAQ7,050.297,356.99% 4.35

FTSE 1007,026.327,094.12% 0.96

CAC 404,989.355,102.13% 2.26

DAX11,335.4811,518.99% 1.62

Nikkei 22521,149.8022,243.66% 5.17

Shanghai	Composite )SSEC(2,542.102,676.48% 5.29
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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العدد /43/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع2 تشرين الثاني 292018 تشرين األول 2018

5.83- %77.3472.83سعر خام برنت

5.82- %67.0463.14سعر الخام األمريكي

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع2 تشرين الثاني 292018 تشرين األول 2018

0.07- %1,231.801,230.90أونصة الذهب

1.72 %14.49514.745أونصة الفضة

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع2 تشرين الثاني 298102 تشرين األول 2018

EUR USD1.13731.1389% 0.14

USD JYP112.38113.2% 0.73
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